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Αρ.Πρωτ. 160 
 

 
Προς: κ. Χαράλαµ̟ο Κασίµη –  
Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής  
Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων 

 
 
 

Αξιότιµε κύριε Γενικέ, 
 
Η σωστή κατεύθυνση της µοριοδότησης των ̟αραγωγών ̟ου υ̟έβαλαν αίτηση 
στήριξης α̟ό το  ̟ρόγραµµα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας (Μέτρο 11 του Π.Α.Α. 2014-
2020 "Βιολογικές Καλλιέργειες"), ό̟ως ̟ροβλέφθηκε και στη σχετική ΚΥΑ άλλωστε, 
είναι το α̟οτέλεσµα των στοχευµένων οδηγιών έδωσε το υ̟ουργείο και της καλής 
συνεργασίας όλων των αρµοδίων υ̟ηρεσιών. 
 
Φυσικά, ε̟ιµέρους ε̟ισηµάνσεις διορθωτικού χαρακτήρα ̟ρος α̟οκατάσταση κά̟οιων 
στρεβλώσεων, έγιναν έγκαιρα α̟’ τη δική µας ̟λευρά, κυρίως σε ότι έχει να κάνει µε 
την κατανοµή των βοσκοτό̟ων. 
 
Καθώς α̟ό τα στοιχεία της αξιολόγησης δια̟ιστώσαµε ότι στο σκέλος της µοριοδότησης 
α̟’ τη βιολογική ̟αραγωγή των ζωοτροφών, άγνωστο γιατί και στη βάση ̟οιας 
λογικής, σε αντίθεση µε το τι ίσχυε σε όλες τις ανάλογες ̟ροκηρύξεις κατά το ̟αρελθόν 
και ̟αρά το γεγονός ότι και στην ̟αρούσα ̟ροκήρυξη κατά την υ̟οβολή των αιτήσεων 
και ̟ριν ̟αρέλθει η καταληκτική ηµεροµηνία λαµβάνονταν υ̟όψιν κανονικά τα µόρια 
α̟’ τις ζωοτροφές, µε έκ̟ληξη δια̟ιστώσαµε ότι στην τελική αξιολόγηση και αφού είχε 
κλείσει το ̟ρόγραµµα, οι ζωοτροφές εξαιρέθηκαν α̟ό ορισµένους ̟αραγωγούς! 
 
Πρόκειται µάλιστα για κυρίαρχα ̟ροϊόντα, ̟ου α̟οτελούν τη βάση της βιολογικής 
κτηνοτροφίας, ό̟ως ο αραβόσιτος ή η µηδική. Σηµειωτέων οι ζωοτροφές αυτές έχουν 
̟ιστο̟οιηθεί α̟’ τους φορείς ̟ιστο̟οίησης και έχουν ληφθεί υ̟όψιν στη διατροφή του 
ζωικού κεφαλαίου, ώστε να θεωρείται βιολογική η εκτροφή. 
 
Εκτιµούµε ότι µ̟ορείτε και ̟ρέ̟ει να ε̟ανεξετάσετε το συγκεκριµένο σηµείο, ώστε να 
α̟οκατασταθεί αυτό ̟ου στη συνείδηση των ̟αραγωγών καταγράφεται ως κατάφορη 
αδικία. 
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Το ίδιο αίσθηµα ε̟ικρατεί και για το γεγονός ότι εκτός ̟ρογράµµατος έµειναν 
̟αραγωγοί µε ̟έντε φορές ̟ερισσότερα µόρια α̟ό εκείνα ̟ου συγκέντρωσαν 
συνάδελφοί τους κτηνοτρόφοι α̟ό άλλες ̟εριφέρειες. Κατανοούµε, βεβαίως, την 
ανάγκη κατανοµής των ̟όρων του ̟ρογράµµατος µε τα κριτήρια ̟ου έχουν ε̟ιλεγεί.  

 
 
Θεωρούµε, ωστόσο, ότι τα χρήµατα ̟ου ̟λέον έχουν ̟ερισσέψει, θα ̟ρέ̟ει να 
διατεθούν για την ένταξη των ̟αραγωγών στις ̟εριοχές ό̟ου υ̟άρχει ενδιαφέρον και 
δη σε εκείνους ̟ου µε υ̟ερ̟ολλα̟λάσια µόρια δεν εντάχθηκαν κατά την αρχική 
αξιολόγηση. 
 
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε ̟ιθανή διευκρίνηση. 

 
 
 
 
 

Με εκτίµηση 

Ο Πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ 

 

 
 
 

 
 

 
Παύλος Σατολιάς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κοινο̟οίηση: 
1. Υ̟ουργό Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελο Α̟οστόλου 
2. Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργό Αγροτικής Ανά̟τυξης & Τροφίµων κ. Γιάννη Τσιρώνη 

3. Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργό Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάµελλο 

4. Αντι̟ρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Γεώργιο Α̟οστολάκη 

5. Αντι̟ρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Γεώργιο Κέντρο 
 
 
 


